Notulen Algemene Leden Vergadering 16 februari 2021

Notulen van de Algemene Vergadering
gehouden via Teams op 16 februari 2021 om 20.00 uur
Notulen van het verhandelde in de algemene vergadering van Vereniging Tuindorps
Belang, een vereniging met statutaire zetel te Utrecht en gevestigd te (3571 KD) Utrecht aan
de Professor Jordanlaan 103, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van
Koophandel onder nummer 40476244.
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1.

Opening
Notulen vorige ALV 20-02-2020 en 03-03-2020
Ingekomen stukken
Jaarverslag 2020
Financiële afrekening 2020
Décharge bestuur
Begroting en vooruitblik activiteiten 2021
Oproep vrijwilligers Lustrum 2022
W.v.t.t.k.
Sluiting en digitale borrel

Opening

Bas Pickkers treedt op als voorzitter van de vergadering (“Voorzitter”). De Voorzitter heeft
Anne-Marie Doppen verzocht om als notulist op te treden en van het verhandelde in de
vergadering notulen te houden (“Notulist”).
De Voorzitter heet de aanwezigen van harte welkom en opent om 20.02 uur de vergadering.

2.

Notulen vorige vergaderingen

De notulen van de 2 opeenvolgende ALV’s in 2020, waarin de nieuwe statuten zijn
aangenomen, worden zonder opmerkingen vastgesteld.

3.

Ingekomen stukken

De secretaris constateert dat er 3 ingekomen stukken zijn in het kader van deze algemene
vergadering.
1. Geluidsoverlast A. Thaerlaan:
Toon Franken wil graag met een werkgroep de leefbaarheid vergroten aan deze laan
vanwege de geluidsoverlast van de spoorlijn. Hij vraagt het bestuur om hulp waar nodig
vanuit de wijkvereniging. Het is tot nu toe een bewuste keuze/compromis van de bewoners
geweest om natuur (in eigen onderhoud) boven een geluidsscherm of wal te plaatsen. Het
bestuur stimuleert de formatie van een werkgroep. Paul Beelen en Arthur de Jonge,
bestuursleden en ook woonachtig aan of dichtbij het spoor, doen graag mee en kennen ook
een stukje geschiedenis.
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Eventueel kan bij bewoners rondom het spoor, aan de Tripkade, einde Linnaeuslaan en A.
Thaerlaan, een brief door de brievenbus gedaan worden om te polsen hoe men er tegenaan
kijkt. Een geluidsplan van de Gemeente zal niet eerder dan 2024 uitgevoerd worden.
2. Toenemende verstening in Tuindorp.
Maarten van Ditmarsch wilt graag aandacht voor dit onderwerp, vooral gericht op de
verstening van voortuinen en de ontuindorpse nieuw- of aanbouw met de vraag of het bestuur
dit onderwerp onderkennen en wat onze visie erop is.
Het antwoord op de eerste vraag is bevestigend, het bestuur constateert dit ook en dat is
mede aanleiding geweest om de verkiezing van ‘Voortuin van het Jaar’ uit te schrijven voor
2021 om het onderwerp positief te benadrukken. Feit is en blijft dat het veelal om individuele
vergunningen gaat, door het gewijzigde bouwbesluit veel meer dan vroeger vergunningsvrij
gedaan kan worden en we hier niet heel sterk in staan. Er wordt besloten tot een
gezamenlijke brief naar de Gemeente Utrecht om hiervoor aandacht te vragen.
3. Ruimte in Tuindorp voor spelende kinderen.
Marijke Jongerius constateert dat Tuindorp in de loop der jaren steeds minder speelruimte
voor kinderen heeft gekregen en hoewel ze er niet direct zelf belang bij heeft, wil ze hiervoor
wel aandacht. Speeltuin De Pan is in de corona winter ook niet geopend en de vraag is
waarom niet. Kinderen moeten gestimuleerd worden om buiten te spelen. Het bestuur heeft in
een eerste reactie per email al aangegeven dat de openingstijden van De Pan liggen bij het
Bestuur van De Pan. En afgelopen jaar zijn de openingstijden al verruimd naar maart-nov
daar waar het eerst april-okt was. Het staat Marijke vrij om hiervoor met het Bestuur van De
Pan contact te leggen.

4.

Jaarverslag 2020

De Voorzitter stelt het volgende agendapunt aan de orde: het uitbrengen van het jaarverslag
over 2020.
Het bestuur brengt het jaarverslag over 2020 uit. De verschillende activiteiten van Tuindorps
Belang die al dan niet hebben plaatsgevonden in 2020 worden kort toegelicht. Vooral door de
corona pandemie zijn de meeste activiteiten helaas uit het jaarprogramma geschrapt.
Jan Scheffers informeert naar het feit dat onder het kopje duurzaamheid gesproken wordt
over afwatering en energietransitie. Vorig jaar heeft hij van het Bestuur nee op rekest
gekregen op deze onderwerpen en tot zijn verbazing staat dit nu wel in het jaarverslag.
Robbert Schuurmans geeft als toelichting dat hij afgelopen jaar als nieuw bestuurslid een
nieuwe start heeft gemaakt, zich op een diversiteit aan onderwerpen m.b.t. duurzaamheid
heeft georiënteerd en een inventarisatie heeft gedaan van alle initiatieven op dit front. En
deze onderwerpen blijken te leven. Hij wil daar komend jaar verder mee aan de slag. De
mogelijkheden tot gezamenlijk inkopen van zaken worden dan ook verder verkend. Joris
Wijnen laat weten dat in zijn straat ook iemand woont die veel weet van collectieve inkoop,
die ons mogelijk kan helpen.
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5.

Financiële afrekening 2020

De Voorzitter stelt het volgende agendapunt aan de orde: het uitbrengen van het financieel
jaarverslag over 2020.
De penningmeester brengt jaarverslag over 2020 uit. Deze is goedgekeurd door de
kascommissie. Zowel de uitgaven als inkomsten zijn dit jaar door corona een stuk lager
uitgevallen. Met toch een klein positief eindresultaat. Er is een reservering voor het lustrum in
2022 gemaakt en een switch van opslagruimte gemaakt. De subsidie die wij als
wijkvereniging jaarlijks van de Gemeente Utrecht ontvangen valt iets lager uit vanwege
corona. Daarna presenteert de penningmeester de balans.
De ALV keurt de financiële afrekening en balans goed.

6.

Décharge bestuur

De Voorzitter stelt het volgende agendapunt aan de orde: het verlenen van décharge aan het
bestuur voor het gevoerde (financiële) beleid in 2020.
De algemene vergadering besluit unaniem tot décharge van het bestuur voor het gevoerde
(financiële) beleid in 2020.

7.

Begroting en vooruitblik activiteiten 2021

De Voorzitter stelt het volgende agendapunt aan de orde: de begroting en een vooruitblik op
de activiteiten in 2021. De begroting en de agenda voor 2021 worden door het bestuur
toegelicht. Alle activiteiten zijn gepland onder voorbehoud, vanwege de heersende corona
pandemie. Zo zal er een ‘uitgeklede’ Koningsdag gevierd worden.
Jan Scheffers betreurt het dat er niks begroot is aan sport/oktoberfest. Het Oktoberfest komt
inderdaad te vervallen omdat de 30+ disco hiervoor in de plaats komt. Echter staat op de
overzichtskalender wel degelijk sportevenementen gepland, zoals een wieler- en/of
hardloopwedstrijd in de maand september.
Wouter Bergmann Tiest vraagt wat de stakeholders-activiteit inhoudt. Ronald Bomkamp,
penningmeester, antwoordt dat dit een activiteit voor de vrijwilligers van de vereniging betreft,
o.a. als bedankje voor hun verdiensten.

8.

Oproep vrijwilligers Lustrum

In 2022 bestaat Tuindorps Belang 90 jaar en ervan uitgaande dat we dan weer volop
activiteiten mogen organiseren zijn we op zoek naar vrijwilligers die zich voor deze
lustrumviering willen inzetten. Geïnteresseerden mogen zich aanmelden bij het bestuur.
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9.

W.v.t.t.k.

Marijke Jongerius meldt dat op vele plekken in Tuindorp de asfaltering slecht is, met vele
stoeptegels die het lopen onveilig maken. Kan dit vanuit Tuindorps Belang aangekaart
worden bij de Gemeente? Robbert Schuurmans vertelt dat hij toevallig over dit onderwerp, en
verkeersveiligheid in het algemeen, onlangs contact heeft gehad met de Gemeente: Tuindorp
voldoet niet aan de visie hoe een standaard wijk eruit moet zien, en er staat pas voor 2025
groot onderhoud voor onze wijk gepland conform de nieuwe inzichten. Dus op grootschalige
basis zijn we voorlopig niet aan de beurt. Wél kan je bij het Gemeenteloket goed terecht voor
individuele gevallen zoals kleine stukken stoep, en de ervaring leert dat de Gemeente hier
snel en adequaat op reageert.
Met betrekking tot het onderwerp verkeersveiligheid wilt Marijke ook nog benoemen dat de
Van Bemmelenlaan wat haar betreft steeds onveiliger wordt, mede door schoolgaande
kinderen en verkeer dat tegen de richting in rijdt.

10.

Sluiting

Niets meer aan de orde zijnde sluit de Voorzitter de vergadering om 20.58 uur.
Deze notulen zijn op 19 februari 2021 vastgesteld door de Voorzitter en de Notulist en ten
blijke daarvan door hen ondertekend.

Voorzitter

_________________
Naam: Bas Pickkers

Notulist

__________________
Naam: Anne-Marie Doppen
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Bijlage
Presentielijst
Presentielijst van de algemene vergadering van:
Vereniging Tuindorps Belang, een vereniging met statutaire zetel te Utrecht en gevestigd te
(3571 KD) Utrecht aan de Professor Jordanlaan 103, ingeschreven in het handelsregister van
de Kamer van Koophandel onder nummer 40476244,
gehouden via Teams op 16 februari 2021 om 20.00 uur.

Aanwezig
Bestuur:

Bas Pickkers, Anne-Marie Doppen, Ronald Bomkamp, Paul Beelen, Jan
Eirond, Robbert Schuurmans en Arthur de Jonge.

Leden:

Jan Scheffers, Marijke Jongerius, Toon Franken, Joris Wijnen, Maarten van
Ditmarsch, Wouter Bergmann Tiest
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